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MĀCĪTĀJA 

prāv. Anita Vārsberga Pāža 
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mobilais  301/302-3270 

macanitavp@gmail.com 

 

DRAUDZES PRIEKŠNIEKS 

Jānis Vītols  703/264-0089 

vavitols@gmail.com 

 

DĀMU KOMITEJAS PRIEKŠNIECE 

Lolita Bebris  301/460-3596 

bebrisl@verizon.net 

Baiba Ozola  703/425-9575 

BSOzols@yahoo.com 

 

SKOLAS PĀRZINE 

Aija Celma-Evans 703/425-2660 

dclatviesuskola@gmail.com 

 

SAIMNIEKS 

Marcus Birznieks 301/610-9721 

 

TELPU LIETOŠANAS PĀRZINE 

Dace Zalmane  703/442-8458 

dzalmanis@yahoo.com 
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līdz 15. augustam! 

 

 
 

2016. gada VASARA 
Ar * atzīmētie pasākumi sīkāk aprakstīti Īsziņās. 

 

  

 trešdien, 1. jūnijā – 19:30  Padome sēde 
 

5. JŪNIJĀ –  Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS 
  Kafijas galdu klāj Krēsliņu ģimene, atzīmējot Laimdotas 

  Stemmes dzimšanas dienu. 
 

 8.-12. jūnijā – LELBA Draudžu dienas Garezerā 
 

12. JŪNIJĀ –  AIZVESTO PIEMIŅAS DIEVKALPOJUMS 
  Dievvārdi – draudzes laji, īpaša mūzika – mecosoprāns  

  Sandra Strenga un ērģelnieks Egons Pļavnieks   
 

19. JŪNIJĀ –  Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS 
  Pie kafijas galda Vašingtonas latviešu sabiedrība atvadās no

  Latvijas vēstnieka Andra un Guntas Razāniem ar ģimeni.  
  (LOV) 
 

26. JŪNIJĀ –  Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS 
  Pēc dievkalpojuma Sadarbība ar Latviju komitejas vadītājas 

  Dagnijas Ķilpes stāstījums (ar fotografijām) par neseno  

  viesošanos pie mūsu palīdzības darba biedriem Latvijā. 
 

 

 

3. JŪLIJĀ –  Dievkalpojums nenotiek! 
 

10., 17., 24. JŪLIJĀ – DIEVKALPOJUMS 
 

31. JŪLIJĀ –  Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS  
 

 
 

7. AUGUSTĀ –  Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS  
 

14. AUGUSTĀ – DIEVKALPOJUMS 
 

21. AUGUSTĀ – Kapu svētku DIEVKALPOJUMS Rock Creek kapsētā.  
       Dievkalpojums Rokvillē nenotiek. 
 

28. AUGUSTĀ – Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS 
 

 trešdien, 31. augustā – 19:30  Padomes sēde 
 

 
 

4. SEPTEMBRĪ – 10:00 DIEVKALPOJUMS 

 

Atzīmēšanai kalendāros 
11. septembrī – 11:00 Latviešu skolas mācību gada atklāšanas ĢIMEŅU 

DIEVKALPOJUMS.  Seko dziesmuspēles Te nu mēs esam! izrāde (LOV). 
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MĪLESTĪBĀ PIEMINAM 

 

Dieva mierā aizgājis 

Inārs Rūsiņš, 

dzimis 1930. gada 30. decembrī  Rīgā, 

miris 2016. gada 12. maijā Merilandē, 

apglabāts Riverside kapsētā, Toms River, NJ 

(māc. Ieva Pušmucāne-Kineyko).  

 
Jēzus Kristus saka:  

“Kas manus vārdus dzird un tic tam, kas mani sūtījis, tam 

ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāk tiesā,  

bet no nāves ir iegājis dzīvē.” 
Jāņa ev. 5:24 

 

 

 
 

SVEICAM KRISTUS BAZNĪCĀ 

 

Svētās kristības sakramentu 

2016. gada 29. maijā saņēma 

Aleks Tālis Lazdiņš, 

dzimis 2015. gada 1. septembrī  Kalifornijā. 

Vecāki:  Maira, dz. Jansone, un Āris Lazdiņi 

Krustvecāki:  Emīlija Jansone un Tālis Lazdiņš 

 
Ticībā uz Jēzu Kristu jūs visi esat Dieva bērni, jo  

jūs visi, kas esat uz Kristu kristīti, esat ietērpti Kristū. 
Galatiešiem 3:26-27 

 

_________________________________________ 

PATEICĪBA 

Mīļā prāveste Anita, mīļā draudze! 

No sirds pateicos par jauko pārsteigumu, kas mani 

sagaidīja draudzes jubilejas svinībās. Tik daudz 

jauku un cildinošu vārdu! Tik daudz skaistu ziedu! 

Jūtos pagodināta un pacilāta. Mīļš paldies visiem, 

visiem! 

Sirsnībā, 

 Maija Baumane 

 

ZIŅAS NO DRAUDZES VADĪBAS 
 

 

MĀCĪTĀJAS VASARAS KALPOŠANA 

Šovasar māc. Anita piedalīsies Draudžu dienās 

Garezerā, kalpos Katskiļu nometnē no 17. līdz 30. 

jūlijam, un būs atvaļinājumā no 8. līdz 14. augustam.  

Nometnēs ar viņu var sazināties pa epastu vai mobilo 

telefonu, bet atvaļinājuma laikā par steidzīgiem 

mācītāja pakalpojumiem lūdzam zvanīt perminderei 

Dagnijai Ķilpei (410)730-5797. 

 

 

 

       DĀSNAS MĪLESTĪBAS DĀVANAS 

Paldies visiem, kas pavasaŗa mēnešos 

atbalstīja LELBA jaunatnes projektu  

‘Mīlestība mammām.’ 

 

Paldies Skolas bērniem un ģimenēm, kas Ciešanu 

laikā krāja 25¢ gabalus; paldies Daugavas vanadzēm, 

kas projektam noziedoja Ģimenes dienā klātā kafijas 

galda ienākumus; paldies tiem, kas piedalījās īpašā 

līdzekļu vākšanas ‘Bebīšu lietutiņtalkā’ 15. maijā.  

Paldies Sadarbība ar Latviju komitejas vadītājai 

Dagnijai Ķilpei ar zupu vārītāju komandu par 

pusdienām, Intrai Ģērmanei un Sonjai Jansonei par 

lietutiņtalkas spēlēm un laimestiem. Paldies Dāmu 

komitejai, kuŗas līdzekļi sedza visus izdevumus, lai 

100% no katra ziedojuma aizietu Zemgales jauno 

māmiņu atbalstam. Vasaras mēnešos dievnama 

priekštelpā varat mēģināt atpazīt draudzes vadītājus 

un darbiniekus izstādītajās bebīšu fotografijās!   

Saziedoto kopsummu paziņosim septembrī, kad visi 

ziedojumi būs ienākuši un saskaitīti.  Par projektu 

pašu varat vairāk uzzināt:  www.lelba.org 

 

 

MĀC. ANITAS SABATA LAIKS 

Draudzes padome maija sēdē noteica draudzes 

mācītājas sabata atvaļinājuma datumus – 2017. gada 

janvāris, februāris, marts.  Māc. Anita janvāri pavadīs 

Austrālijā, kur viņa ir aicināta mācīt Annas Ziedares 

Vasaras vidusskolā.  Draudzes padomes īpaši 

izveidota komiteja sāk piestrādāt pie  programmas, 

kas mācītājas prombūtnes laikā piedāvātu draudzei 

atjaunošanās iespēju viesmācītāja vadībā.      

AVP 
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SKOLAS ZIŅAS 

 

Sirsnīgs paldies visiem, kas piedalījās Atvērto durvju 

dienā, nāca palīgā ar padomiem un darbiem. Bija 

jauka diena gan lieliem, gan maziem. 

Skolas izbraukuma nometne notika jaunā vietā –

Skycroft konferenču centrā Merilendā.  Paldies prāv. 

Anitai, Intrai un Lailai Ģērmanēm, Vizmai Dahnke 

un visiem palīgiem par nometnes organizēšanu un 

jaukajām nodarbībām. Visi nometņotāji pavadīja 

interesantu nedēļas nogali. 

Skolas izlaidums notika 22.maijā. Apsveicam Kārli 

Kuškēvicu, Robertu Pļavnieku un Kristīni Sūrīti 
ar latviešu skolas beigšanu! 

Skolas absolventi Līgas Sūrītes vadībā bija 

izveidojuši video filmu ,,Svētdiena ir klāt! Stāsts par 

Vašingtonas latviešu skolu.”  Ja nebijāt klāt  vai 

gribat noskatīties filmu atkal, tā ir pieejama Youtube: 

https://youtu.be/9eWrYvdOwyE, kā arī draudzes 

mājas lapā. 

Atsāksim mācības 2016.gada 11. septembrī. 

Lai visiem jauka vasara! 

Skolas vadība 

 

 

Skolas koris dzied:   

Ai, jel manu gudru prātu,   

JAUNS pabeidzu latvieš’skol’! 

 

Absolventi dievnamā ienes skolas karogu 

 

LATVIEŠU SKOLAS IZLAIDUMA PĒCGARŠA 

(No klases audzinātājas perspektīvas) 

Šogad Vašingtonas Latviešu skolas izlaidums man 

nebija kā ierasts. Iemesls tam ir tikai viens – 

absolventiem es pēdējos piecus semestrus esmu bijusi 

klases audzinātāja. Atnākot strādāt šajā skolā, tā ir 

bijusi mana pirmā un vienīgā audzināmā klase. 

Audzināšanai šeit, svētdienas skolā, protams, nav 

domāts būt tādai kā parastā skolā, un es šaubos, ka to, 

ar ko svētdienās nodarbojos, varētu saukt par 

‘audzināšanu’. Precīzāks apzīmējums tam varētu būt 

‘sadarbība’. Un sadarbība mums bija lieliska!  

Atceros – jau mūsu pirmajā sarunā ar skolas direktori 

Aiju Celmu – Evans man uzreiz tika pavēstīts: Lai tev 

Vašingtonas Latviešu skolā būtu garantēta laba pirmā 

pieredze, tad tieši šiem bērniem ir jākļūst par tavu 

pirmo klasi. Un viņa zināja, ko runā.  

Kristīne Sūrīte, Roberts Pļavnieks un Kārlis 

Kuškēvics ir burvīgi skolnieki. Viņi visi trīs ir no 

tiem retajiem, kuri savās ģimenēs runā latviski, līdz 

ar to man nav nācies nedz trenēties žestu valodā, nedz 

arī papildināt savu angļu valodas krājumu, lai tulkotu 

viņiem klases un mājas darbus. Nav arī nācies 

pārbaudīt savu pacietības mēru, jo viņi vienmēr un 

pat dažreiz ar prieku ir bijuši gatavi iesaistīties 

nodarbībās un realizēt piedāvātās idejas. Viens no 

mūsu mīļākajiem projektiem bija pašiem savas galda 

spēles izgudrošana. Tā bija iecerēta kā stratēģiskā 

spēle „Ar ko var nodarboties Latvijā?”. Pamatā ņemta 

tagadējā Latvija – kādus uzņēmumus tur var veidot, 

kādas tūrisma vietas apskatīt, vārdu sakot, ko darīt 

Latvijā, lai tur būtu interesanta un laba dzīve. 

Kristīne, Roberts un Kārlis ļoti aktīvi un ar prieku 

iesaistījās šīs spēles veidošanā, piedāvāja  

https://youtu.be/9eWrYvdOwyE
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ļoti labas idejas, un mēs to pagājušajā gadā Atvērto 

durvju dienā parādījām viņu amerikāņu draugiem.      

Šī gada skolas izlaidums bija īpašs, un tam ir daudz 

iemeslu: Absolventi kopā ar Kristīnes mammu un tēti 

bija izveidojuši ļoti jauku filmu par Latviešu skolu – 

viņi bija paveikuši milzīgu darbu, izveidojot ļoti 

saturīgu un izsmeļošu Latviešu skolas dzīves 

atainojumu, kas paliks kā nemainīga vērtība arī 

nākamajām paaudzēm.  

Skolas bērni burvīgi dejoja un dziedāja. Skolas 

rokgrupa „Nemiers” uzstājās pirmo reizi, tā bija 

aizraujoša debija, kuras laikā man gribējās celt rokas 

gaisā, gavilēt un dejot ar savu meitu (viņa neiebilda, 

laikam tāpēc, ka ir tikai pusgadu veca).  

 

Nemiers – Viktors Allen (basģitāra), Dāvids Jansons 

(bungas), Kristīne Pāža (balss), Edgars Sūrītis (elektriskā 

ģitāra), Vilis Kuškēvics (klavieres) 

 

Bet galvenais tieši man kā viņu skolotājai ir viņi paši 

– absolventi. Viņi paši – kā lieliski cilvēki.  

Draudzīgi, mīļi, tik interesanti, katrs no viņiem tik 

dažāds un tāpēc – tik īpašs. Ir ļoti žēl, ka viņi vairs 

nebūs Latviešu skolā. Varbūt kāds atgriezīsies kā 

audzinātājs mazajiem, varbūt kļūs par aktīvu 

draudzes locekli, bet viņi vairs nekad nebūs mana 

klase.  

Savās izlaiduma runās, ko absolventi paši cītīgi 

sagatavoja, izskanēja daudz pateicības. Tās bija 

pateicības skolotājiem par mācīšanu, Dāmu komitejai 

– par viņu barošanu, mācītājai Anitai – par 

interesantajām uzrunām bērniem un ticības mācību. 

Un tās bija pateicības saviem vecākiem, ka tie veda 

viņus uz Latviešu skolu – gandrīz katru svētdienu, kā 

mēs ar Kārli saskaitījām, apmēram 380 reizes 12 

gadu garumā. Tā arī es, sekojot viņu piemēram, vēlos 

sirsnīgi pateikties Kārļa, Kristīnes un Roberta 

vecākiem, ka tie ir uzaudzinājuši tik labus bērnus, 

kuru man ļoti pietrūks. Liels, liels paldies!  

Dace Knoka 

 

Aiz absolventiem – viņu bijušie  

skolas vadītāji, pārziņi, audzinātāji, skolotāji 

 

__________________________________________ 

 
 

DĀMU KOMITEJAS PATEICĪBA 

 

Lieldienas un mūsu Lieldienu brokastis ir jau senā 

pagātnē! Bet tomēr, vēlos sirsnīgi pateikties visiem, 

kas nāca mums talkā, lai brokastis labi izdotos un 

būtu tik bagātīgas. 

 Paldies tām dāmām, kuŗas jau sestdien sakārtoja zāli 

un gatavoja ēdienus, un tad vēl svētdienas rītā cēlās 

pirms saullēkta, lai visu nobeigtu un ciemiņus 

sagaidītu. Paldies visiem, kas atnesa papildus ēdienus 

un dažādus interesantus salātus, tā  

bagātinādami mūsu galdu. Paldies mūsu ilggadīgām 

paschas gatavotājām, Mārītei Krūmiņai un Ligitai 

Goldschmidtai, kā arī viešņai no Albānijas, NY, 

Butnera kundzei, kas, kā ciema kukuli atveda savu 

paschu. 

Paldies kungiem, kas pildīja un piedāvāja šampanieša 

glāzes, veicinādami draudzes omulību. Bet īpašs 

paldies pienākas jaunajām komitejas loceklēm, kas 

nesen uzņēmās komitejas vadību. Apžēlodamās par 

mums vecākām, viņas ar saviem palīgiem novāca, 

nomazgāja un nokārtoja traukus. Paldies! Mēs to ļoti 

novērtējām, jo bijām jau krietni pagurušas. Un 

paldies, mīļā draudze, par jūsu atbalstu, kas veicināja 

sarīkojuma labo izdošanos.  

     Maija Baumane 
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GRĀMATU GALDS 

 

Sirsnīgs paldies Edītei Irbei par 

ilggadīgo darbu, vadot  

grāmatu galdu! 

 
 

Irbes kundze ar nebeidzamu enerģiju ir rūpējusies par 

grāmatām, kārtojusi un pārkārtojusi mūsu draudzes 

grāmatu mīļotāju iecienīto vietu namā. Veselības dēļ 

viņa šo darbu vairs nevar turpināt. 

Paldies Vilnim Vasermanim par uzņemšanos vadīt 

grāmatu galdu! Vasaras mēnešos gramatu galds būs 

atvērts svētdienās pēc pieprasījuma. 

Aija Celma-Evans 

 

 

VAŠINGTONAS DC KORIS 

Neticami, bet pēc daudziem gadiem koris 

Vašingtonā, DC ir atdzimis.  Esam noturējuši jau 

četrus mēģinājumus, kora sarakstā ir apmēram 50 

dziedātāji un esam apguvuši sešas jaunas 

dziesmas.  Ņemot vērā, ka vēl neesam atraduši 

vispiemērotāko dienu un laiku, lai visi koristi varētu 

ierasties, tomēr priecājamies, ka mēginājumos 

dziedātāju skaits tikai pieaug.  Un nav jau tā, ka mēs 

tikai dziedam.  Mēs mēģinājumu starpbrīžos izturam 

spraigas sarunas, degustējam kafiju un vīnu, kā arī 

baudam atnestos gardumus.  Ticiet vai neticiet, bet 

pēc tam skan labāk.  

Arī šovasar dziedāšanas prieks netiks nolikts malā un 

mēs plānojam vismaz 2-3 mēģinājumus katru 

mēnesi.  Ja vēlaties būt mūsu pulkā, lūdzu sūtiet ziņu 

Aivaram Osvaldam uz epastu aeosvalds@gmail.com , 

vai zvaniet pa telefonu 703-631-2928 

 Iveta Grava 

 
Kora mēģinājums Richarda Skultes vadībā 

MĪLESTĪBA MAMMĀM 
 

 

 

Lietutiņtalkai gatavojoties, savelkas balti mākonīši,  

no kuŗiem līst mīlestība (sirsniņas :) 

 

 
 

 

Sacentāmies – kuŗš  

pratīs bērnu vaibstos 

atpazīt draugus? 

kuŗš uzminēs 

konfekšu skaitu lielajā 

bebīšu pudelē? … 

 

 

 

…bet visi kopā  

uzvarējām, dāvinot  

savas lūgšanas,  

laba vēlējumus un 

 ziedojumus Zemgales  

jaunajām māmiņām! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aeosvalds@gmail.com
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Atbalstīsim svētkus! 
 

Sveicieni no XIV Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku rīcības 
komitejas! Sagatavošanās darbi un plānošana nākamā gada svētkiem 
turpinās. Tos, kas izmanto internetu, aicinām apciemot 
www.LatviansOnline.com tīmekli un izlasīt Elgas Ozolas pirmo rakstu 
sērijā par svētku organizēšanu (un gan jau līdz vasaras beigām būs 
arī nākamais).  
 
XIV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki ASV būs viens no 
pirmajiem lielajiem pasākumiem diasporā, kas ieskandinās Lavijas 
valsts simtgades svinības. Arī svētku programma tiek veidota kā ceļš 
uz svinībām godinot diasporā radītās kultūras vērtības, cildinot 
sasniegumus un mudinot aktīvāku ikkatra latvieša dalību tajā.  
 
Kā varat iedomāties, šāda mēroga pasākums prasa lielus resursus 
gan ieguldītā laika, gan darba, gan līdzekļu ziņā. Tāpēc mēs ļoti ceram uz plašākas publikas atsaucību un 
palīdzību. Mēs aicinam Jūs apsvērt iespēju kļūt par XIV Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku atbalstītāju. 
Jūsu ziedojums palīdzēs latviešu sabiedrībai ASV un plašākai amerikāņu publikai piedzīvot šo neaizmirstamo 
un unikālo parādību, ko mēs dēvējam par latviešu tradīcijām un kultūru. Kā pateicību par ziedojumu Jūsu 
vārds tiks godināts svētku izdevumā Vadonis un Dziesmu svētku mājas lapā. Atkarībā no summas piedāvājam 
katram ziedotājam ielūgumus uz mūsu sarīkojumiem. 
 
Ar pilnīgu informāciju par ziedojumu līmeņiem varat 
iepazīties svētku tīmeklī 
www.LatvianSongFest2017.com vai sazinoties ar Aivaru 
Osvaldu (tel. 703-801-8333, e-pasts 
aeosvalds@gmail.com). Ja vēlaties ziedojumu sūtīt pa 
pastu, mūsu adrese ir: 
 

XIV Latvian Song And Dance Festival 
P.O. Box 1632 

Silver Spring, MD 20915 
 
Atgādinām, ka svētki noritēs Baltimorā no 2017. gada 
29. jūnija līdz 3. jūlijam jeb nedēļas nogalē pirms 
nākamā gada Neatkarības dienas. 
 
Svētku rīcības komitejas vārdā vēlu visiem jauku, 
atpūtas un prieka pilnu vasaru! 
 
Aija Moellere 
703-217-1990 
aija.moeller@gmail.com 
 
P.S. Mēs meklējam brīvprātīgos koordinatorus 
mārketingam, bērnu programmai, svētku Atklāšanas 
ceremonijai un viesnīcas sarīkojumu tehniskām (AV) 
vajadzībām. Ja esat ieinteresēti palīdzēt vai zināt kādu 
labu kandidātu, lūdzu rakstiet man vai uz 
info@LatvianSongFest2017.com. Pārsvarā 
koordinēšana notiek ar e-pasta vai interneta 
starpniecību, tāpēc brīvprātīgie var dzīvot arī ārpus 
Vašingtonas apkārtnes. 
 

 

Ar 1. jūliju 

sāksies rezervācija svētku viesnīcā 

Renaissance Baltimore Harborplace 

Diennakts cena: $179. 

 

Lūdzam meklēt rezervācijas anketu 

svētku tīmeklī 

www.LatvianSongFest2017.com. 

 

Biļetes uz svētku koncertiem un pasākumiem 

varēs iegādāties sākot ar septembri. 

 

Ja vēl neesat paspējuši, lūdzu pierakstieties 

saņemt jaunāko informāciju: ejiet uz 

www.LatvianSongFest2017.com un nospiediet 

,,Pieraksties adresātu sarakstiem" pogu. 

 

http://www.latviansonline.com/
http://www.latviansongfest2017.com/
mailto:aeosvalds@gmail.com
mailto:aija.moeller@gmail.com
mailto:info@LatvianSongFest2017.com
http://www.latviansongfest2017.com/
http://www.latviansongfest2017.com/

